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Oława, dnia 25.05.2021 r. 
PZD.251.7.2021.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D ul. 
Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 1111543D ul. Belgijską 
na małe rondo w m. Jelcz-Laskowice” 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie 
treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Zadane pytania i odpowiedzi: 

 
1. Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych, będących 

własnością Zamawiającego (kostka kamienna, kostka betonowa, destrukt bitumiczny).  

Odp.: Kostka kamienna i betonowa transport na OD Miłoszyce ul. Wrocławska 25, 
destrukt bitumiczny Nowy Dwór – drogi powiatowe. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie wlotu ul. Belgijskiej, czy też należy 
w projekcie organizacji ruchu zastępczego przewidzieć konieczność utrzymania ruchu  
(np. poprzez wykonanie by-passów)?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza zamknięcie wlotu ul. Belgijskiej. 
 

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy, przedstawiając poniżej argumentację:  
1. Zakres inwestycji oraz stopień jej skomplikowania (budowa ronda wraz z przebudową sieci 
uzbrojenia, budową oświetlenia) jest skomplikowany i wymaga dokładności i przestrzegania 
reżimów technologicznych (np. podczas okresu wiązania betonu pod elementami galanterii 
kamiennej i betonowej, które przy budowie obiektów typu rondo są szczególnie narażone na 
uszkodzenia tj. krawężniki na łukach, zabruki, wyspy itp.)  
2. Do obowiązków Wykonawcy w terminie kontraktowym należy zaprojektowanie wraz  
z uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu. W obecnie panującej sytuacji w kraju 
terminy uzgodnień i zatwierdzeń w jednostkach administracyjnych są przekraczane, czasami 
nawet dwukrotnie od deklarowanych, w związku z czym minimalny okres projektowania wraz  
z uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu wyniesie ok. 2 miesiące od podpisania 
umowy, w związku z czym na realizację pozostaje jedynie 3 miesiące.  
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3. Biorąc pod uwagę czas trwania postępowania przetargowego, proces sprawdzania poprawności 
ofert i wybór Wykonawcy, umowa na realizację zostanie podpisana najwcześniej na przełomie 
czerwca i lipca 2021, w związku z czym wg. obecnych zapisów SWZ termin zakończenia 
przypadnie na grudzień 2021, tak więc kluczowe elementy jezdni (elementy brukarskie, 
nawierzchnia bitumiczna) oraz elementy wykończeniowe (oznakowanie poziome, zieleń) będą, 
wg. ustalonych terminów, realizowane w zimie, co wymagałoby zwiększenia kosztów wykonania 
robót, a tym samym spowodowałoby wzrost ofert Wykonawców.  
Akceptacja zaproponowanego przez Wykonawcę terminu realizacji tj. 10 miesięcy od podpisania 
umowy spowoduje, że ww. kluczowe elementy, będą wykonywane wiosną, w optymalnych 
warunkach atmosferycznych, w zgodzie z technologią i sztuką budowlaną.  
Mając na uwadze powyższe argumenty prosimy o akceptację i wydłużenie terminu realizacji robót 
do 10 miesięcy od podpisania umowy.  

Odp.: Nie 
 

4. Prosimy o udostępnienie obowiązującej decyzji ZRiD.  
Odp.: Decyzja zostanie zamieszczone na stronie postępowania. Zarząd Powiatu 
wystąpił o nadanie rygoru o natychmiastowej wykonalności w/w decyzji. 

 
5. Prosimy o udostępnienie uzgodnień branżowych wszystkich gestorów sieci uzbrojenia 

podziemnego.  

Odp.: Uzgodnienia zostaną zamieszczone na stronie postępowania. 
 
6. Dotyczy przedmiaru robót, poz. 1.1.3. „WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW” W powyższym dziale 

występują pozycje związane jedynie z karczowaniem różnych średnic oraz z ich wywozem.                        
Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona wycinki drzew we własnym zakresie?  

Odp.: Zgodnie z opisem KNR wycinka drzew po stronie Wykonawcy. 

 
7. Prosimy o zmianę treści zapisu Umowy: § 7. Odbiór robót  

„Zamawiający dokonuje sprawdzenia robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie do 7 
dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.” poprzez skrócenie czasu odbioru robót zanikających do 
3 dni roboczych.  

Odp.: Nie 

 
8. Jaką kostkę należy zastosować na ściek przykrawężnikowy: 16x16x14cm - zgodnie z kosztorysem 

ofertowym, czy 16x16x16cm - zgodnie z Projektem - przekrój konstrukcyjny?  

Odp.: Należy zastosować kostkę 16x16x16cm (pozycja kosztorysowa nr 36 i 251). 
 
9. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycję dotyczącą rozbiórki bariery drogowej. Prosimy o 

wskazanie gdzie należy odwieźć elementy z rozbiórki bariery?  

Odp.: Zamawiający wykona rozbiórkę barier siłami własnymi. 

 
10. Czy okres gwarancji na wykonane roboty: organizacja ruchu docelowego – oznakowanie poziome 

oraz na wykonanie zieleni – trawniki jest taki sam jak na pozostałe roboty tzn. maksymalnie 
60 m-cy.  

Odp.: Tak  

 
11. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania polimeroasfaltu (PMB) lub asfaltu 

wielorodzajowego (MG) do produkcji SMA 11S?  

Odp.: Nie 
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12. Na rysunku D7 Organizacja ruchu docelowego nie ma opisu „AKTYWNY” przy znakach D-6b. 
Prosimy o potwierdzenie, że znaki aktywne będą tylko na wyjazdach z ronda w ciągu 
ul. Oławskiej – 2 szt.  

Odp.: Znak D-6b „AKTYWNY” tylko na wlotach ronda na ul. Oławskiej. 

 
13. Na rysunku D7 Organizacja ruchu docelowego jest błędnie wstawiony znak D-6b przy przejściu 

dla pieszych w km 1+330 i nie ma opisu „AKTYWNY” . Prosimy o potwierdzenie że w tym miejscu 
ma być znak D-6 AKTYWNY.  

Odp.: Na przejściu dla pieszych na ul. Oławskiej należy ustawić znaki aktywne D-6 – 
błędnie wskazano D-6b (pozycja kosztorysowa nr 230) 
 

14. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych. 

Odp.: Kosztorys ofertowy, projekt budowlany, SWZ. 

 

 
W załączeniu: 

1. zmieniony kosztorys ofertowy 
2. uzgodnienia branżowe 
3. decyzja ZRiD 

 
 
 
Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa 

28 maja 2021 r. o godz. 10:00 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności 
wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty. 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie 

Wojciech Drożdżal 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Kurylak 
tel. 71  30 330 19, e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.pl 
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